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Resumo 

 
Este trabalho versa sobre os trabalhos desenvolvidos na referida disciplina com o 

intuito de integrar o graduando com apresentações e monitoria a alunos do ensino médio e 
fundamental por meio de atividades de extensão desenvolvidas no âmbito do planetário de 
Campinas, no parque Portugal, também conhecido como lagoa do Taquaral. Além do 
atendimento as escolas realizado por intermédio de palestras expositivas com experimentos 
foram realizados algumas atividades extras com o intuito de aprimorar a palestra e ou 
possibilitar a melhor integração com as atividades do planetário. 

 

Introdução 

... 

Nós não precisamos de educação! 

Nós não precisamos de controle mental! 

Nada de sarcasmo negro na sala de aula! 

Professores ,então, deixem as crianças em paz! 

 

Hey, professores, deixem as crianças em paz!! 

No total, você é somente mais um tijolo no muro... 

No total, você é somente mais um tijolo no muro... 

... 
Este é um trecho de Another Brick In The Waal do álbum The Dark Side of The Moon 

de Pink Floyd, música que faz severas críticas ao sistema de ensino inglês. 
De modo análogo, a situação brasileira é preocupante, há grande desinteresse dos 

alunos e professores no processo de aprendizagem, a escola pública em sua quase totalidade 
está deteriorada. 

Cada vez mais o interesse por carreiras acadêmicas em ciências exatas, bem como a 
perpetuação destes conhecimentos é diminuta, obrigando assim professores e alunos a 
repensar o ensino nos moldes atuais. Muitas vezes por falta de tempo ou de prática 
experimental os professores não trabalham experimentos com os seus alunos, tornando o 
ensino exclusivamente teórico. 
  



 

3 
 

  



 

4 
 

Aulas iniciais referentes à disciplina F709 

 
Inicialmente foram feitas aulas teóricas ministradas pelo professor Lunazzi com 

instruções gerais para os alunos matriculados na disciplina como datas relevantes sobre o 
que trabalharíamos neste semestre e etc. 
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Apresentações  

 
Realizamos uma série de apresentações como complemento a visita ao planetário. As 

apresentações consistiram de dois módulos, a saber palestra expositiva com experimentos 
no âmbito interno do planetário em um auditório Figure 1, e a apresentação do experimento 
La Nube no âmbito externo ao prédio do planetário Figure 2. 

O público que visitou a palestra no planetário foi muito divergente, desde alunos das 
séries iniciais do ensino fundamental até alunos das séries finais do ensino médio de escolas 
públicas e particulares de Campinas e região. 

 

 
Figure 1: Auditório do Planetário 

O planetário de Campinas conta com uma boa infra-estrutura o que permitiu que 
distribuíssemos as atividades desta forma, ressalta-se que são poucos os colégios de ensino 
fundamental e médio os quais tem projetor multimídia além de computador, itens os quais 
foram utilizados na apresentação, no entanto os demais materiais utilizados podem ser 
obtidos mais facilmente o que vem a possibilitar a reprodução dos experimentos mostrados 
nesta palestra. 
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Figure 2: Parte externa do planetário onde era apresentado o experimento La Nube 

 
A palestra versou basicamente sobre óptica, tratou-se de espelhos planos e esféricos, 

lentes, refração, difração e apresentou-se aos alunos ali presentes uma série de imagens e 
animações estereoscópicas. Também abordou-se um pouco sobre a história pré-
colombiana,Figure 3 , revelando-se aos alunos que a utilização de espelhos também era 
conhecida por Olmecas e outras civilizações, ainda debatendo sobre este tema os alunos 
foram confrontados com uma imagem do mapa mundial em seu formato geopolítico em 
uma orientação não usual, segundo os alunos ali presentes de ponta cabeça, o que forneceu 
a possibilidade de debater com eles que tal concepção era relativa.  

A palestra em si trata-se de uma versão modificada da palestra apresentada no 
módulo 1 de holografia desenvolvido pelo professor Lunazzi. As modificações foram feitas 
pelo professor mediante algumas sugestões dos alunos da disciplina, já que o público alvo 
deste projeto difere do público usual que tem contato com esta apresentação aqui na 
Unicamp. 
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Figure 3: Apresentação 

 
As palestras do grupo de sexta feira foram feitas em conjunto por três estudantes, a 

saber: Claudecir Ricardo Biazoli, Fabio Miguel de Matos Ravanelli e André Henrique Milan 
Rolim. 

Em todas as oportunidades ao longo do semestre a apresentação foi feita, salvo uma 
exceção, no dia 7 de novembro não houve atividades no planetário. Faz-se saber também 
que neste dia houve uma falha de comunicação entre os integrantes do grupo, a sala do 
ensino aberto estava inoperante e não foi possível encaminhar mensagem a todos os 
membros da equipe que naquele dia não haveria apresentação. 

Ao longo do semestre ocorreram alguns pequenos problemas, sobretudo no horário 
esperado para a chegada da escola, como por exemplo, alguns atrasos os quais dificultaram 
o progresso das atividades, sem impedi-lo, no entanto, todos os problemas enfrentados 
foram sanados quase que imediatamente, por exemplo, em uma das apresentações ocorreu 
um mau contato no motor do espelho Figure 4, o mesmo foi resolvido após algumas tentativas 
durante a própria palestra para recolocá-lo em funcionamento. Não ocorreram incidentes 
graves, por estarmos lidando com espelhos feitos de vidro e indivíduos de um público muito 
diverso tomaram-se vários cuidados para a realização do experimento La Nube, antes que o 
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experimento fosse realizado algumas instruções gerais foram dadas aos alunos, Figure 5 , e 
estes foram acompanhados o tempo todo por três monitores, além muitas vezes da própria 
professora e auxiliares que acompanhavam a escola. 

 

 
Figure 4: Problema enfrentado e solucionado durante a apresentação 

 
  
 O resultado observado muitas vezes foi de espanto e admiração, muitos dos alunos 
ficaram admirados tanto com a palestra tanto com o experimento La Nube. As criticas dos 
professores que acompanhavam os alunos também foi boa. 
 Além dos experimentos realizados os alunos foram persuadidos a realizar os 
experimentos do mural de auto atendimento,Figure 6, também presentes no planetário, as 
impressões deixadas pelos alunos também foram muito boas, espera-se que com isto possa-
se cativar os alunos a perderem parte do seu preconceito em relação às ciências exatas. 
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Figure 5: Recomendações de segurança para a realização do experimento 

 
Figure 6: Hall interno do planetário com os murais de auto serviço 



 

10 
 

Construção de um novo site para o planetário 
de Campinas 

 Em comum acordo entre a equipe do planetário e o nosso grupo de trabalho 
participamos da elaboração de uma pagina para o planetário de Campinas.  
 A pagina anterior do planetário consistia apenas de uma nota no site da prefeitura de 
Campinas, como se pode ver a seguir na Figure 7, não há informações adicionais sobre os 
eventos realizados no planetário, a história completa do planetário e etc. O planetário por 
intermédio do Sr. Glauco entrou em contato com a prefeitura de Campinas para tentar 
modificar esta pagina, sem êxito no entanto. 
 

 
Figure 7: Página antiga do planetário de Campinas 

 Foi me incumbida à tarefa de construir uma pagina para o planetário, devo revelar que 
esta foi à primeira vez que construí uma página por completo, anteriormente só havia 
trabalhado programando em C++ e C# sem orientação a objeto e voltado somente à 
computação científica, tive alguns problemas iniciais inesperados devido à falta de prática na 
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área, construí um modelo inicial para o site o qual não funcionou como o devido fora do 
ambiente de programação utilizado para a elaboração do mesmo (Microsoft Visual Studio 
2008 Figure 8), isto ocorreu devido ao formato padrão adotado pela Microsoft para o VS2008, 
o qual utiliza por padrão uma tecnologia de servidor chamada ASP.NET, para que a pagina 
seja executada no servidor hospedeiro necessita-se que este tenha suporte a referida 
tecnologia, caso contrário a página não pode ser visualizada. 
 O programa em questão é uma ferramenta proprietária fabricada pela Microsoft 
Corporation, no entanto o uso desta é dispensável, já que existem muitos programas 
similares em formato GNU, como por exemplo, o Kompozer, software GNU disponível para 
as plataformas Linux e Windows. 
 Optou-se pela utilização do referido software devido a já familiaridade com ele, já que 
esta IDE é voltada também para o desenvolvimento em C++, C#, MFC e outros. Recomenda-
se aos interessados em aprender a programar a buscar mais informações sobre o VS2008, 
mesmo sendo um programa proprietário a Microsoft o disponibiliza gratuitamente na 
internet através da MSDN (www.msdn.com). 
 

 
Figure 8: Visual Studio 2008 

 
 O referido problema foi resolvido rapidamente utilizando-se o formato HTML padrão 
para elaborar a página, formato o qual dispensa o uso de tecnologias de servidor.  
 No decorrer da elaboração do site adicionou-se a esta uma galeria de fotos, a história 
do planetário de Campinas Figure 9, um pouco sobre a história da astronomia e informações 
relevantes sobre esta bem como sobre o ano internacional da astronomia, o qual será 

http://www.msdn.com/
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realizado no ano que vem. Foram fornecidas as informações devidas para o contato com o 
planetário de Campinas. 

 
Figure 9: Planetário vista frontal. 

 
 O site não se encontra em atividade ainda, o mesmo não foi hospedado em nenhum 
servidor, busca-se a possibilidade do mesmo ser hospedado num servidor aqui da Unicamp 
por meio de um convênio entre o planetário e a FUNCAMP.  
 

Página principal: 

 
 Segue a seguir algumas breves observações sobre o site e algumas imagens do 
referido. 
 A página principal Figure 10, consiste em duas imagens frontais do planetário além de 
uma animação em formato flash e um menu com subpáginas. 
 Tal aplicação flash foi construída com a suite Macromedia, software também 
proprietário, a animação consiste da frase Planetário de Campinas sendo impressa na tela e 
piscando algumas vezes sendo substituída então por um cometa percorrendo a tela. 
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 Além disso, estão presentes os links para as seguintes subpáginas: História, Galeria de 
Fotos, Museu de Ciências, Um pouco sobre Astronomia, Ano da Astronomia, Links 
Interessantes, Equipe e Contato.  
 

 
Figure 10: Site: Página Principal 

 
 

 História: 

 Dentre as subpáginas que se seguem temos: História: Trás os dados da criação e dados 
físicos do planetário: 
 
 

O Planetário de Campinas é integrante do Museu Dinâmico de Ciências de Campinas 
(MDCC), criado por convênio entre a Prefeitura Municipal de Campinas, a Unicamp, a 
FUNCAMP e a Academia de Ciências do Estado de São Paulo.  O professor Carlos A. Argüello 
da UNICAMP foi o responsável pela fundação do planetário de Campinas e do Museu 
dinâmico de Ciências de Campinas. SP;   Foi inaugurado em 28 de outubro de 1987, tendo 
atendido nestes quase 21 anos de atividades cerca de 400.000 pessoas.Sua cúpula interna, 
uma estrutura de forma piramidal, possui 8 metros de diâmetro. Em seu centro encontra-se 
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o principal equipamento, um planetário Zeiss ZKP2. No Planetário de Campinas são 
realizadas várias atividades diárias dirigidas a escolas e outras instituições, professores, 
estudantes e público: sessões, descobrindo o universo, descobrindo o sistema solar e outras.  
  
INSTITUIÇÃO: Prefeitura Municipal de Campinas 
Unicamp — Universidade Estadual 
de Campinas 
RRESPONSÁVEL: Glauco  
CARGO: Coordenador Técnico 
DIÂMETRO DO DOMO: 8,0 metros 
ALTURA CENTRAL: 6,0 metros 
CAPACIDADE: 60 pessoas sentadas 
INÍCIO DE OPERAÇÃO: 28-10-1987 
PROJETOR PLANETÁRIO: Sky Master ZKP-2 
Obs.: Primeiro planetário projetivo fixo, no Estado São Paulo, instalado fora da capital.  
 
 
 
 

Galeria de Fotos 
 

Buscou-se colocar no site algumas fotos bonitas de galáxias, planetas e constelações 
para despertar a curiosidade do público. 
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Figure 11: Galeria de Imagens 

 
 

Museu de Ciências 
 
Trás informações sobre o museu de Ciências, também no Parque Portugal o mesmo 

não se encontra ativo, no entanto existe o interesse mútuo de colocá-lo novamente em 
funcionamento. A seguir segue o texto presente no site sobre o referido: 
 

O Museu Dinâmico de Ciências de Campinas atualmente é composto por duas 
unidades: o Espaço Ciência-Escola e o Planetário de Campinas. Resultante de um convênio, 
firmado em 1982, entre a Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), a Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP), a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp (FUNCAMP) e a 
Academia de Ciências do Estado de São Paulo (ACIESP). Este convênio visa à implantação de 
um Centro de Ciências, objetivando a divulgação do conhecimento científico para o público 
leigo, estudantes e professores. A partir de então, diversas atividades passaram a ser 
realizada no Parque Portugal. Em 28/10/1987 foi inaugurado o Planetário de Campinas, o  
primeiro setor do MDCC.   
 
 
 

Um movimento de proposição de nova organização das atividades, tanto do Planetário 
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quanto do Espaço Ciência-Escola, desencadeado a partir do final de 2001 e que continua até 
o presente momento, o MDCC está dimensionado como um espaço de divulgação científica, 
com uma proposta específica de museu. O funcionamento do MDCC inclui a formação de 
uma equipe que investigue situações do trabalho em museus, organize as atividades 
considerando ser este um espaço que atenda a um público diversificado, priorizando o 
escolar, podendo inclusive ir às escolas. A sua especificidade seria a de se constituir em um 
espaço que pensa, elabora, analisa e produz conhecimentos na área de educação em museus 
e que é essa a sua contribuição cultural que poderá disponibilizar para a rede de ensino. 
 

Página do museu: http://www.abcmc.org.br/mdcc/historico.html 

 
 

Um pouco sobre astronomia   
 
Tentou-se falar um pouco sobre astronomia e temas correlatos, o texto faz parte da 

Wikipédia, e os links para as paginas correlatas (da mesma Wikipédia) foram mantidos. De 
modo geral fala-se um pouco sobre a história da astronomia e se fornece ao público o 
caminho de onde adquirir mais conhecimento sobre o assunto. 
 

 
Figure 12: Site: Conteúdo sobre astronomia 

http://www.abcmc.org.br/mdcc/historico.html
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Ano internacional da astronomia: 2009 

 Discute-se brevemente o ano internacional da astronomia que será realizado no ano 
que vem. Segue o texto contido no site versando sobre este assunto: 
 
O Ano Internacional da Astronomia em 2009 comemora os 4 séculos desde as primeiras 
observações telescópicas do céu feitas por Galileu Galilei. Esta será uma celebração global da 
Astronomia e suas contribuições para o conhecimento humano. Será dado forte ênfase à 
educação, ao envolvimento do público e ao engajamento dos jovens na ciência, através de 
atividades locais, nacionais e globais.     

A Astronomia é uma das ciências mais antigas e deu origem a campos inteiros da Física e da 
Matemática. Teve papel fundamental na organização do tempo e do espaço explorados pela 
humanidade. Forneceu as ferramentas conceituais para a astronáutica, para a análise 
espectral da luz, para a fusão nuclear, para a procura de partículas elementares. Os 
observatórios sempre estiveram na fronteira da óptica, da mecânica de precisão, da 
automação, da detecção e processamento de sinais. Hoje telescópios no solo e no espaço 
captam informações em todas as faixas do espectro eletromagnético, desde os raios-gama à 
ondas longas de rádio.  Ela teve e tem profundo impacto no conhecimento e é uma das mais 
refinadas expressões do intelecto humano. 

Há um século atrás, mal tínhamos idéia da existência de nossa própria Galáxia e hoje 
sabemos que existem centenas de bilhões delas no limite de visibilidade do Universo e 
revelamos sua desabalada carreira para todas as direções. Conseguimos medir com boa 
precisão a idade e a composição química do Universo. Descobrimos um verdadeiro 
“zoológico” de astros, variando entre densidades mais altas que a do núcleo atômico até 
mais baixas que o vácuo de laboratório e ambientes com temperaturas de bilhões de graus 
ao zero absoluto. O céu é um imenso e diversificado laboratório de Física. Mostramos que a 
vida na Terra está intimamente ligada às estrelas, através dos elementos químicos que elas 
produziram e da energia que fornecem. 

Há poucas décadas, a Astronomia revelou que todas as formas de matéria e energia tratadas 
pela Física são apenas uma minúscula fração do Universo, dominado pela matéria e energia 
“escuras”. Não tínhamos meios de demonstrar que as outras estrelas constituem sistemas 
planetários como o nosso, e em poucos anos já catalogamos mais de 200 planetas extra-
solares. Neste início de um novo milênio, nos colocamos um novo desafio, o de detectar vida 
em outros planetas e de verificar se ela é um produto de leis naturais da evolução da 
matéria, como prediz o evolucionismo, ou requer uma intervenção externa, como grande 
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parte da humanidade ainda acredita. Qualquer que seja a resposta, o impacto no 
pensamento humano será enorme e isso pode ocorrer em poucas décadas. 
 

 
Figure 13: Site conteúdo sobre o ano internacional da astronomia 

 
 

Links interessantes 

 

 Adicionamos alguns links na página do planetário para outras páginas, as quais tem 
conteúdo relevante sobre ciências e etc. Dentre estas páginas consta a página das disciplinas 
F 609/F 709. Segue o conteúdo da página: 
 

Atualmente a internet é uma das maiores fontes de conhecimento humano, a quantidade de 

informações na rede tem crescido a cada dia, e hoje é possível obter informações sobre 

absolutamente tudo na rede, desde construir uma bomba nuclear (é claro não espera-se que 

ninguém o faça) a fotos de celebridades em momentos inoportunos. 

Pensando nisto seguem alguns links e uma breve descrição de cada um deles. Estes sites tem 

informações úteis e relevantes para ciências e curiosidades. 

  



 

19 
 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/lista_projetosF809.htm 

Este site é o site das disciplinas de apoio ao ensino da UNICAMP, neste site você poderá ter 

acesso a uma grande quantidade de experiências as quais você pode tentar reproduzir, muitas 

destas experiências foram construídas com material de baixo custo e materiais de fácil acesso 

para tornar a construção destes mais fácil, os detalhes de cada experiência estão nos relatórios 

finais. 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/expo.htm Este é o site de um projeto realizado na 

UNICAMP onde qualquer pessoa pode se inscrever gratuitamente e participar de uma série de 

palestras sobre óptica, na forma de um mini curso de holografia. No final deste o aluno 

aprende a fazer um holograma. 

http://cdcc.sc.usp.br/ Site do centro de divulgação científica e cultural do instituto de Física e 

Química da USP, campus de São Carlos SP.  

http://www.eciencia.usp.br/ec2008/index.html Estação ciência da USP 

http://www.sbfisica.org.br/rbef/ Página da revista brasileira de Ensino de Física, a qual dispõe 

de textos na íntegra. 

http://www.sbfisica.org.br/fne Página da revista física na escola, a qual dispõe de textos na 

íntegra. 

http://www.nasaimages.org/  Página da NASA com imagens documentadas pela agência 

americana NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

 

http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/lista_projetosF809.htm
http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/expo.htm
http://cdcc.sc.usp.br/
http://www.eciencia.usp.br/ec2008/index.html
http://www.sbfisica.org.br/rbef/
http://www.sbfisica.org.br/fne/
http://www.nasaimages.org/
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Figure 14: Site: Links Interessantes 

 
 
 

Contato 

 Por fim estabelece-se uma forma de contato entre o público e o planetário, 

fornecendo ao usuário da página os dados necessários para contatar o planetário. 

ENDEREÇO: Av. Heitor Pentedo s/nº 
Parque Portugal — Portão 7 — Taquaral 
Caixa Postal 6099  
13083-970 — Campinas — SP 
TEL.: (19) 3252-2598 
3294-5596 
FAX: (19) 3252-2598 
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Figure 15: Site: Contato 

Como elaborar um site 

 Para se construir um site hoje não é necessário ter conhecimento prévio de uma 
linguagem de programação (embora seja recomendado para a elaboração de um site mais 
completo e desenvolvido), a maior parte das IDE’s (ambientes de desenvolvimento) 
permitem que o usuário elabore o conteúdo do site usando-se para isto apenas uma 
interface gráfica, sem que o usuário seja obrigado a editar um código para isto, a própria IDE 
o faz, para o usuário o processo de elaborar o site é semelhante ao processo de edição de 
um texto em um programa editor de texto. Isto é digitar, formatar, mudar a cor da fonte, 
inserir figuras, tabelas e etc. 
 A Microsoft mantém um fórum na internet MSDN, o qual propicia aos usuários 
informações de como construir um site básico, além de manter um canal entre os usuários 
para que estes possam trocas experiências e postar seus códigos para auxiliar os demais 
usuários. Neste mesmo site a MS disponibiliza as suas ferramentas de programação, o Visual 
Studio. Para os interessados em aprender a programar o site http://msdn.microsoft.com/en-
us/beginner/bb308760.aspx é uma parada obrigatória. 
 

http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/bb308760.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/bb308760.aspx


 

22 
 

 
Figure 16: Programas Disponibilizados gratuitamente pela MS Corp 

 
 Da mesma forma os interessados em programar podem fazê-lo através da comunidade 
Linux, na qual pode-se obter gratuitamente as mesmas informações e suítes de programas 
equivalentes ao Visual Studio.  
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Conclusão: 

 Trabalhar num ambiente de extensão universitária é sempre gratificante, uma vez que 
pode-se contribuir com outras pessoas integrando-se o conhecimento acadêmico obtido na 
universidade ao cotidiano da sociedade. 
 As maiores dificuldades decorrente das apresentações consistem em usar uma 
linguagem clara para comunicar-se com os alunos, pois muitas vezes os mesmos são das 
séries iniciais do ensino fundamental e não tem conhecimentos prévios de física, e em outras 
vezes os alunos eram de séries avançadas do ensino médio, e já tinham alguns 
conhecimentos de física. Fora isto a explanação em público exige desenvoltura e prática para 
perder a timidez. 
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Apêndice: 

  
 

Resumo das escolas participantes 

 
 31/10/2008  

• Escola Pública de Campinas: EMEF Prof. Anália Ferraz da Costa  
• Alunos: de 5ª à 8ª séries  
• Resumo: Nesta apresentação o Reginaldo tirou fotos e filmou, na qual este material será 

utilizado na apresentação do trabalho e no relatório. A apresentação foi feita pelo Claudecir. 
Antes da apresentação tudo foi montado e testado, mas durante a apresentação o motor do 
espelho não funcionou, a apresentação deu continuidade e o Fábio consertou e após isso foi feita 
a demonstração da lente de água.  

 
24/10/2008  

• Escola Pública de Campinas: EE Carlos Francisco de Paula  
• Alunos: de 5ª à 7ª séries  
• Resumo: Os alunos foram altamente receptivos e tiveram grande interação durante a 

palestra, mas como sempre os espelhos La nube foi um sucesso, os alunos ficam sempre muito 
empolgados e quando eles vão acabando de ver os espelhos nós falamos para eles verem o painel 
de auto-atendimento.  

 
17/10/2008  

• Escola Particular de Curitiba: Colégio Nobel  
• Alunos: de 2º ano do ensino médio  
• Resumo: O pessoal do ensino médio se demonstrou sem interesse nenhum, tivemos a 

sensação de que vieram para Campinas com o intuito de ir ao Hopi Hari e não assistir uma aula de 
física. Percebemos que os temas adotados na palestra não foram estimulantes para eles. E os 
espelhos La Nube também não causaram nenhum fascínio.  

 
10/10/2008  

• Escola Pública: EM Prefeito Joaquim P. Sobrinho  
• Alunos: de 5ª série  
• Resumo: A apresentação foi feita pelo professor Lunazzi. Os alunos gostaram bastante dos 

óculos 3D, como sempre causam um fascínio muito grande nas crianças. E o espelho La Nube 
novamente foi um sucesso, desta vez resolvemos dividir a turma em meninas e meninos em duas 
filas e conseqüentemente dávamos os espelhos para cada um e as meninas andavam do lado 
direito do pátio e os meninos do lado esquerdo.  

 



 

25 
 

03/10/2008  
• Escola Pública de Campinas: EMF Monsenhor J. Luiz Prado  
• Alunos: de 5ª e 6ª séries  
• Resumo: Esta escola também se demonstrou estimulada e participaram bastante durante 

a palestra com perguntas e questionamentos. Durante a apresentação dos espelhos La Nube os 
alunos vão ao delírio e ate as professoras entram na brincadeira e se divertem. Uma fato em 
particular foi que os alunos ficaram muito entusiasmados com o painel de auto atendimento, toda 
hora eles nos chamavam para explicar o que estava acontecendo. 

 
26/09/2008  

• Escola particular de Campinas: Escola Fundação Bradesco  
• Alunos: 4ª ano fundamental  
• Resumo: Esta escola foi uma das mais comportadas e estimuladas que presenciamos, 

adoraram a palestra fizeram várias perguntas. Como sempre o espelho La Nube causando 
alvoroço, foi muito divertido todos adoraram. Em particular no final do evento conversamos um 
pouco com a coordenadora do colégio, pois percebemos que era diferente de escola particular, 
daí a coordenadora explicou que a Fundação Bradesco tem um colégio particular para filhos de 
funcionários e como não existem filhos suficientes para completar todas as vagas eles 
disponibilizam essas vagas restantes a serem completas por alunos de baixa renda que moram 
perto do colégio. Outro fato interessante é que esses alunos tem um Laptop para cada um no 
colégio, achamos uma escola bem diferente da que encontramos por ai. 

 


